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 Metabolik ensefalopatilere yaklaşım ve sık
görülen metabolik ensefalopati sebepleri

 Toksik ensefalopatilere yaklaşım

 Kemoterapi ve radyoterapi ile ilişkili toksik
ensefalopatiler

METABOLİK ENSEFALOPATİLER 

Hiperamonyemik Ensefalopati 

Pediatrik yaş grubunda hiperamonyemi, he-
patik ensefalopati, üre siklus bozuklukları, 
Reye sendromu gibi çeşitli hastalık grupları ve 
toksik ensefalopatiler sonucu ortaya çıkabilir. 
Artan amonyak seviyesi astrositlerde gluta-
min-glutamat dönüşümüne ve intraselluler os-
molalitenin değişmesi sonucu serebral otoregu-
lasyonun bozulması ve serebral hipoperfüzyon 
ile sonuçlanabilmektedir [1]. İnfantil dönemde 
en sık hiperamonyemi sebebi üre siklus bozuk-
lukları olup lentiform nuklues, perirolandik ve 
insular kortekste T1 hiperintensite ve medi-
al putamen, perirolandik ve periinsular beyaz 
cevherde T2 hiperintensite izlenir. Bu lokali-
zasyonların tutulum sebebi neonatal dönemde 
metabolik olarak en aktif ve hipoperfüzyona 
en duyarlı lokalizasyonlar olmalarıdır (Resim 
1). İnfantil dönem sonrası 3 yaş ve daha büyük 
olgularda tutulum alanları yetişkinler ile ben-

zerlik gösterir ve difüz kortikal ödem izlenir, 
perirolandik ve oksipital bölgeler korunur. Bi-
lateral simetrik insular ve singulat korteks tutu-
lumu hiperamonyemik ensefalopati açısından 
spesifik tutulum paterni olarak bildirilmiştir. 
Tutulum alanlarında erken dönemde difüzyon 
kısıtlaması eşlik edebilir. MRS incelemede ar-
tan glutamin düzeylerinin kan amonyak ve kan 
glutamin düzeyleri ile karşılaştırıldığında kor-
tikal hasar ile daha korele olduğu bildirilmiştir 
[2]. 

Hepatik Ensefalopati 

Hiperamonyemi bulguları ile birlikte hepatik 
yetmezlik olgularında plazma manganez se-
viyeleri yükselir. MRG’de globus pallidus ve 
substantia nigra düzeyinde bilateral simetrik 
T1A hiperintensite saptanır. Daha nadir ola-
rak internal kapsül, kaudat nukleus, putamen, 
subtalamik nukleus, tektal plate ve adenohipo-
fizde tutulum oluşur (Resim 2). T1 hiperinten-
site manganez seviyesi ile korelasyon gösterir. 
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Kortikospinal traktus tutulumu ve beyaz ve 
subkortikal beyaz cevherde T2A hiperintensi-
te oluşabilir, oksipital korteks ve perirolandik 
alan korunur. Çocuk yaş olgularda bilateral 
globus pallidus lokalizasyonunda T1A hipe-
rintensite izlenildiği durumlarda kernikterus, 
Wilson, NF tip1, hipoksik iskemik ensefalopati 
ve Leigh hastalıklarının ayırıcı tanıda düşü-
nülmesi gerekir. MRS incelemede kolin ve mI 
piklerinde azalma ve 2,2-2,6 ppm düzeyinde 
glutamin-glutamat (Glx) piklerinde artış sapta-
nır. Razek ve ark. [3] minimal hepatik ensefa-
lopatili (HE) çocuk olgularda HE bulunmayan 

kronik karaciğer hastası çocuk olgular ile kar-
şılaştırıldığında bazal ganglia düzeyinde MRS 
incelemede Glx/Cr oranlarının anlamlı yüksek, 
mI/Cr ve Cho/Cr oranlarının anlamlı düşük 
olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca ADC değer-
lerinin anlamlı yüksek olduğunu ve karaciğer 
sirozlu çocuk olgularda MRS ve DAG yön-
temlerinin erken dönem minimal HE’yi tespit 
etmede faydalı olabileceğini rapor etmişlerdir. 
Başka bir çalışmada minimal HE’li çocuk ol-
gularda gri cevher düzeyinde MRS’te tespit 
edilen Glx miktarının plazma amonyak seviye-
si ile korele olduğu gösterilmiştir [4].

Resim 1. A-D. Üre siklusu bozukluğu (Karbamil fosfat sentetaz eksikliği) tanılı 17 günlük yenidoğan 
olguda FLAIR görüntüde bilateral perirolandik alan (A), T2A görüntülerde subkortikal beyaz cevher 
(B), ve globus pallidus tutulumu (C) ve globus pallidusta difüzyon kısıtlanması (D) izlenmektedir.
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Billirubin Ensefalopatisi 

Kernikterus neonatal dönemde unkonju-
ge billirubinin serebral depozisyonu sonucu 
ortaya çıkan nörolojik durumdur. MRG bul-
guları neonatal dönemde kernikterusun pa-
tolojik bulguları ile örtüşmekte ve erken dö-
nemde globus pallidus, subtalamik nukleus, 
talamus, hipokampus, putamen ve kranial 
sinirlerde (özellikle 3, 4, 6) tutulum izlenebil-
mektedir [5]. Erken dönemde T1 hiperintens 
tutulum önemlidir. Kronik dönemde globus 
palliduslarda bilateral simetrik hiperintensite 
izlenmektedir (Resim 3). 

Hipoglisemik Ensefalopati 

Hipoglisemi özellikle neonatal dönemde ve 
postnatal ilk 3 günde sık karşılaşılan, etiyolo-
jisinde prematurite, IUGR, preeklampsi, ma-
ternal hipoglisemi gibi süreçlerin yer aldığı 
metabolik ensefalopatidir. Apne, hipotoni ve 
tedaviye dirençli nöbetler ile karşımıza çıkmak-
ta olup kan glukoz seviyesinin 50 mg/dL’nin 
altında olduğu durumlarda prognoz kötüdür. 
Preterm olguların, term olgular ve yetişkinler 
ile karşılaştırıldığında hipoglisemiyi daha iyi 
tolere edebildiği bilinmektedir. Akut dönemde 
gri-beyaz cevher bileşkesinde T2 hiperintensite 
ve gri beyaz cevher ayırımında azalma, subakut 

Resim 2. A-C. 18 yaşında kadın olguda T1A gö-
rüntülerde manganez birikimi sonucu kaudat 
nuklues baş kesimi, putamen (A) ve talamus 
posterior kesimlerinde (B) hiperintens tutulum 
alanları izlenmektedir. T2A görüntülerde ise 
bulgular seçilememektedir (C). C
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dönemde ise kortikal ve derin gri cevherde T1 
hiperintensite izlenebilir. Olgularda nörolojik 
sekel gelişim riski mevcut olup kronik dönem-
de volum kaybı ve gliozis gelişebilir. BT’de 
kortikal kalsifikasyonlar izlenebilir. Neonatal 
dönemde bilateral parietooksipital bölge tutu-
lumu hipoglisemi açısından önemli ve karak-
teristik tutulum alanları olup HİE ve diğer en-
sefalopatilerden ayırımında önemlidir (Resim 
4). Bazal ganglion ve beyin sapı tutulumu eşlik 
edebilir. Erken dönemde difüzyon kısıtlanması 
izlenebilir ve genellikle geri dönüşümlü bul-
gudur. DAG’nin hipoglisemide ensefalopati 
uzanımını, prognozu ve hasar derecesini be-
lirlemede T2A inceleme ile karşılaştırıldığında 
daha değerli olduğu bildirilmiştir [6]. Hipogli-
semiye sekonder çocuk olgularda geçici korpus 
kallosum splenium lezyonları oluşabilir. 

Santral Pontin Myelinozis 

Pediatrik populasyonda fulminant hepatit, 
ciddi dehidratasyon, malnutrisyon gibi ciddi 
sıvı-elektrolit dengesizliğine yol açan durum-
larda ortaya çıkabilir. Hiponatreminin hızlı dü-
zeltilmesi (12 mmol/l 24 saatte) sonucu ortaya 
çıkabilmektedir. Nöbet disfaji, kuadriparezis, 
horizontal bakış paralizisi ve finalde koma ve 
deliryum ile sonuçlanabilir. Pons santral kesi-
minde simetrik T1 hipointensite ve T2 hipe-
rintensite tipik tutulum lokalizasyonudur (Re-

sim 5). Pons santral kesiminde yerleşimli olup 
periferal pial ve ventriküler yüzeyler korunur. 
Periferal kontrast tutulumu nadiren izlenebilir. 
En erken bulgu difüzyon kısıtlanmasıdır. İki 
hafta içerisinde T1 ve T2 sinyal değişiklikleri 
oluşur. Bazen pons tutulumu olmayıp talamus, 
serebellum, bazal ganglion, eksternal kapsul 
gibi ekstrapontin alan tutulumları olur ve eks-
trapontin myelinozis olarak adlandırılır. Osmo-
tik demyelinizasyon sendromu santral pontin 
ve ekstrapontin myelinozis kavramlarını kap-
samaktadır. 

Geçici Korpus Kallozum Splenium 
 Lezyonları 

Geçici korpus kallozum splenium lezyonları 
antiepileptik ilaçların kesilmesi, steroid teda-
visinin ani kesilmesi, hipoglisemi ve enfeksi-
yonlar (influenza ve Ebstein Barr gibi özellikle 
viral üst solunum yolu enfeksiyonları) sonrası 
karşımıza çıkabilmektedir. Olgular genellik-
le asemptomatik olup baş ağrısı, konfüzyon, 
ataksi, nöbet, deliryum ve koma gibi bulgularla 
karşımıza çıkabilir. Genellikle MRG’de insi-
dental olarak saptanmakta ve akut enfarktı tak-
lit edebilmektedir. Korpus kallozum splenium 
santral kesiminde T2A hiperintens ve difüzyon 
kısıtlaması gösteren, düzgün sınırlı, oval lez-
yon olarak karşımıza çıkar. Kontrast tutulumu 
izlenmez. Bazı olgularda spleniumdan komşu 
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Resim 3. A, B. 9 günlük bebek olguda (indirekt billirubin miktarı 38 mg/dL) bilateral GP düzeyinde 
unkonjuge billirubin depozisyonuna sekonder T1 hiperintens görünüm izlenmektedir (A, B). 
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hemisfere uzanım gösteren lezyon olarak da 
karşımıza çıkabilir (boomerang sign). Çoğu 
olguda nörolojik düzelmeyi takiben 1 hafta-1 
ay içerisinde lezyonlar kaybolur (Resim 6, 7). 
ADEM ayırıcı tanıda düşünülmekle birlikte 
bilaterak asimetrik multifokal, punktat veya 
halkasal tarzda kontrast tutulumun eşlik ettiği 
subkortikal beyaz cevher lezyonlarının olma-
ması ile ayırıcı tanısı yapılabilmektedir. Pato-
fizyolojisi ile ilgili kan beyin bariyerinin geçici 
bozulması, geri dönüşümlü demyelinizasyon, 
intramyelinik ödem, ekzositotoksik ödem ve 
arginin-vazopressin (AVP) salınımı gibi teori-
ler bulunmaktadır [7, 8]. Ekzositotoksik ödem 
sitotoksik ödem formu olup ekstraselluler boş-
lukta glutamat konsantrasyonunun artmasına 

sekonder glial hücrelere ve myelin içerisine 
su difüzyonu ile birlikte Na ve Ca girişine yol 
açar. Bunun sonucunda erken dönemde myelin 
tabakaları arasında ayrışma ve intramyelinik 
ödeme sebep olur. Glial hücre ve myelin kılıfı 
içerisindeki ödem aksonu intraselluler ödem ve 
kalıcı hücresel hasardan koruyarak sürecin geri 
dönüşümlü olmasına yol açar. AVP ise bölgesel 
serebral kan akımı ve intraserebral su içeriği-
ni ayarlamakta olup, kortikosteroid kesilmesi 
sonucu AVP salınımı artarak intraserebral su 
dengesinin stabilizasyonu sağlanmaktadır [8]. 
Geçici korpus kallozum splenium lezyonları-
nın genellikle asemptomatik seyir göstermesi 
sebebiyle tam insidansı bilinmemekle birlikte 
tanımlanan predispozan faktörler sonucu sple-

Resim 4. A-C. 6 yaş erkek olguda geçirilmiş hipog-
lisemi atağına sekonder bilateral parietooksi-
pital bölgede T2A sinyal artışları (A), ve volum 
kaybı (B) ile FLAIR sekansta sekel gliozis (C) iz-
lenmektedir.C
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nium santral kesiminde fokal T2 hiperintensite 
ve difüzyon kısıtlaması gösteren lezyon sap-
tandığında bu olguların sadece takip edilmesi 
gereksiz tıbbi tedavilerden kaçınılması açısın-
dan önemlidir. 

Posterior Reversibl Ensefalopati 
Sendromu (PRES) 

Otoimmun hastalık, renal yetmezlik, solid 
organ transplantasyonu, lösemi ve diğer kan-
ser olgularında, kemoterapi, hipertensif kriz, 
kemik iliği transplantasyonu, immunsupresif 
ajanlar (genellikle siklosporin ve tacrolismus) 
gibi durumlar ile tetiklenebilen ensefalopatidir. 
Mental durumda değişiklik, nöbet, baş ağrısı, 
görme bozukluğu gibi semptomlar ile karşımıza 
çıkabilir. Serebral otoregulasyonun bozulması 
sonucu endotel disfonksiyonu, kan beyin bari-
yerinin bozulması ve vasojenik ödem gelişimi 
patofizyolojisinde rol oynamaktadır [9]. Çoğu 
olgu izole olmakla birlikte, tekrarlayan PRES 
olguları bildirilmiştir [10]. PRES lezyonları 
parietooksipital bölgeyi tutma eğiliminde olup 
bunun sebebi posterior vertebrobaziller vaskü-
ler sirkulasyonun sempatik innervasyonunun 
daha az olmasıdır [10]. Çoğu olguda 1-2 haf-
ta içerisinde bulgularda gerileme ve tamamen 
kaybolma izlenir. MRG’de parietooksipital 
bölgede kortikal ve subkortikal yerleşimli bila-
teral simetrik T2 sinyal artışları izlenir (Resim 

8). Kalkarin sulcus ve paramedian lob genel-
likle etkilenmeyip bilateral PCA enfarktından 
ayırımında önemlidir. Frontal ve temporal böl-
ge tutulumu sık olabilmektedir. Nadiren beyin 
sapı, talamus, serebellum ve bazal ganglia gibi 
atipik tutulum alanları olabilir. Yapılan bir ça-
lışmada çocuk ve yetişkin PRES olguları karşı-
laştırıldığında çocuk olgularda multiorgan yet-
mezlik gelişme riskinin, temporal lob tutulma 
eğiliminin ve lezyonlarda difüzyon kısıtlama 
oranlarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir 
[11]. Genellikle DAG normal olup sitotoksik 
ödem varlığı ve lezyonların difüzyon kısıtla-
ması kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir [12]. 

Wilson Hastalığı 

Hepatolentiküler dejenerasyon olarak da ad-
landırılmaktadır. ATP7B gen mutasyonu ve 
anormal seruloplazmin metabolizması sonucu 
beyin parankiminde ve karaciğerde bakır bi-
rikimi gelişir. Psikiyatrik semptomlar, distoni, 
dizartri, parkinson benzeri semptomlar ile kar-
şımıza çıkabilir. MRG’de lentiform nukleus ve 
midbrain düzeyinde T1 hiperintensite ve bazal 
ganglion, kaudat nukleus, putamen ve GP düze-
yinde T2 hiperintensite izlenir (Resim 9). Tala-
mus ventrolateral tutulumu olabilir. Aksiyel T2A 
görüntülerde midbrain düzeyinde panda yüzü 
görünümü oluşur. Kortikospinal, pontoserebel-
lar ve dentorubrotalamik traktuslar tutulabilir.

Resim 5. A, B. Santral pontin myelinozisli 17 yaş olguda T2A görüntülerde pons santral kesiminde 
simetrik T2 hiperintensite (A) ve eşlik eden difüzyon kısıtlaması (B) izlenmektedir.
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 Hipoparatiroidizm 

Paratiroid hormonunun tam veya kısmi ek-
sikliği sonucu ortaya çıkar. Patolojik bazal 
ganglion kalsifikasyonlarının en sık sebebi hi-
poparatiroidim ve pseudohipoparatiroidizmdir. 
En sık globus pallidus tutulumu olur. Serebel-
lum, korona radiata, subkortikal beyaz cevher 
ve talamus tutulumu olabilir. Tutulan alanlar 
T1A hiperintens ve T2A hipointens izlenir. Ay-
rıcı tanıda bazal ganglion, dentat nukleus, tala-
mus, serebral ve serebellar kortikal bölgelerde 
kalsiyum birikimi ile seyreden Fahr hastalığı 
(idiopatik ailesel serebral ferrokalsinozis) dü-
şünülmelidir. Tanı için kan kalsiyum ve fosfat 

değerlerinin hipoparatiroidizm ile uyumlu ol-
ması gereklidir. 

Vitamin B12 Eksikliği 

Kolay tedavi edilebilen ancak klinik prezen-
tasyonlarının değişken olması sebebiyle bazen 
tanı konulmasında güçlük çekilebilen bir du-
rumdur. MRG’de korpus kallozumda incelme 
ve beyin atrofisi ile karşımıza çıkabilir. Ayrıca 
periventriküler beyaz cevherde bilateral T2 sin-
yal artışları izlenebilmektedir. Spinal korda su-
bakut kombine dejenerasyona yol açarak dorsal 
kolon düzeyinde ters ‘V’ şeklinde simetrik T2 
sinyal artışına yol açar. Genellikle üst torakal 

Resim 6. A-C. 12 yaş olguda viral enfeksiyonu 
takiben splenium santal kesiminde fokal T2 hi-
perintens lezyon (A) ve eşlik eden difüzyon kı-
sıtlaması izlenmektedir (B). 2 hafta sonra elde 
edilen takip görüntülemede lezyonun tama-
men regrese olduğu saptanmıştır (C).C
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bölge tutulumu olmakla birlikte asendan veya 
desendan ilerleyebilir. Bazen lateral kortikos-
pinal - spinotalamik trakt tutulumu izlenmekle 
birlikte anterior kord tutulumu nadiren saptanır. 

TOKSİK ENSEFALOPATİLER 

Kemoterapi Tedavisi Sonucu Oluşan 
Toksik Ensefalopatiler 

Patogenezi net bilinememekle birlikte ke-
moterapik ilaçlar beyaz cevherde direkt mye-

lin kılıfları üzerinde toksik etki oluşturarak 
demyelinizasyon ve/veya kapiller endotel 
hasarı ile indirekt toksik etki oluşturarak sito-
toksik ödem oluşturabilir [13, 14]. Özutemiz 
ve ark. [15] yetişkinlerde akut toksik ensefa-
lopati (ATL) etiyolojisi araştırmak amacıyla 
yaptıkları çalışmada en sık ATL sebebinin 
kemoteropatikler olduğunu bildirmişlerdir. 
Kemoterapik ilaçlar arasında ATL etiyolojisi 
olarak en sık ve prognozu en kötü olarak flu-
darabin (%16) ve ikinci sıklıkta metotreksat 
(%12) bildirilmiştir. Kemoterapatik ilaçları 

Resim 7. A-D. 18 yaş olguda yüksek doz antidiyabetik alımı sonrası DAG’de hiperintens (A) ADC ha-
ritasında hipointens (B) korpus kallozum splenium lezyonu izlenmektedir. Tedavi sonrası 2. saatte 
lezyon boyutlarında belirgin regresyon saptanmıştır (C, D). 
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opioidler, akut hepatik ensefalopati ve im-
munsupresif ilaçlar takip etmektedir. Kemo-
terapi ile ilişkili ATL’nin diğer altgruplar ile 
karşılaştırıldığında en kötü prognoza sahip ol-
duğu ve daha difüz beyaz cevher tutulumu ile 
seyir gösterdiği bildirilmiştir [15]. Olgularda 
periventriküler beyaz cevher tutulumu izlen-
mekte olup ATL durumlarında çoğu olguda 
lezyonları tespit etmede DAG görüntülemenin 
T2 ve FLAIR sekanslardan daha üstün olduğu 
bilinmektedir. Olgularda tedavinin kesilmesi-
ni takiben bulgularda gerileme izlenir. 

Metotreksat (MTX), glial hücreler üzerinde 
direkt nörotoksik etki oluştur ve nadiren disse-
mine nekrotizan ensefalopati ile seyir gösterir 
(Resim 10). ALL, lenfoblastik lenfoma ve os-
teosarkom tedavilerinde kullanılmakta olup 
çocuklarda lökoensefalopatinin (LE) başlı-
ca ana sebeplerindendir. Folik asid analoğu 
olup, MTX ilişkili lökoensefalopatinin sebe-
binin progresif hipometilasyonun indükledi-
ği demyalinizasyon olduğu düşünülmektedir 
[16]. BOS’ta saptanan folat ve homosistein 
konsantrasyonlarının olgularda nörokognitif 

Resim 8. A-D. Akut poststreptokokkal glomerulonefrit tanılı 12 yaş olguda bilateral posterior frontal 
ve parietooksipital bölgede kortikal-subkortikal yerleşimli (A, B) ve sağ serebellum posterior kesi-
minde (C) difüzyon kısıtlamasının eşlik etmediği (D) FLAIR sinyal artışları izlenmekte olup PRES ile 
uyumludur.
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Resim 9. A-E. Wilson tanılı 16 yaş olguda bilate-
ral lentiform nukleus ve talamus ventrolateral 
kesimlerinde FLAIR hiperintensite izlenmekte-
dir (A) . Bilateral talamus ventrolateral kesim-
lerinde difüzyon kısıtlaması eşlik etmektedir 
(B, C). Mezensefalon düzeyinde kortikospinal 
traktus tutulumuna sekonder simetrik sinyal 
artışları izlenmektedir (D). T1A görüntülerde 
bazal ganglionlarda T1 hiperintensite izlen-
memektedir (E).
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fonksiyon gelişme riski ve MRG bulguları ile 
ilişkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca intratekal 
ve intraventriküler kullanımının, artan dozun, 
eş zamanlı kranial RT uygulanmasının (KRT) 
ve leptomeningeal yayılımlı olgularda BOS 
eliminasyonunun azalmasına sekonder artmış 
MTX konsantrasyonlarının LE riskini arttır-
dığı bildirilmiştir [16]. Bilateral periventrikü-
ler ve subkortikal beyaz cevher, beyin sapı ve 
korpus kallozum splenium tutulumu olabilir 

(Resim 11). Difüzyon kısıtlaması intramyeli-
nik ödem ve toksik demyelinizasyon ile iliş-
kilendirilmiş olup geri dönüşümsüz sitotok-
sik hasar göstergesidir (Resim 12) [17]. 

Radyoterapi Sonucu Oluşan Toksik 
 Ensefalopatiler 

Radyoterapi sonrası oluşan etkiler akut, suba-
kut ve kronik dönem etkiler olmak üzere üç alt 

Resim 10. A, B. 6 yaş ALL tanılı ve MTX tedavisi alan olguda bilateral frontotemporal bölgede kortikal 
ve subkortikal yerleşimli lezyonlar ve lezyonlarda postkontrast T1A görüntüde noduler kontrast 
tutulumları (A, B) izlenmekte olup dissemine nekrotizan ensefalopati ile uyumludur. 

A B

Resim 11. A, B. 15 yaş ALL tanılı ve intratekal MTX tedavisi alan olguda bilateral periventriküler derin be-
yaz cevher ve subkortikal beyaz cevher düzeyinde FLAIR hiperintens sinyal artışları (A, B) izlenmektedir.
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grupta incelenmektedir. Akut etkiler genellikle 
tedavi sonrası 48 saat-1 hafta içerisinde oluşan 
bulantı ve kusma semptomları ile ortaya çıkan 
etkilerdir. Bu dönemde MRG’de periventrikü-
ler beyaz cevher düzeyinde derin beyaz cevher-
den sınırları ayrılamayan genellikle difüz ve si-
metrik T2 hiperintens sinyal artışları izlenebilir. 
Subakut dönem etkiler tedavi sonrası 6-10 haf-
ta içerisinde izlenip yorgunluk ve uykuya meyil 
gibi semptomlar ile karşımıza çıkabilir. Akut 
ve subakut dönem etkiler kan beyin bariyerinin 
bozulması ile ilişkilendirilmiş olup genellikle 
geçici ve geri dönüşümlü etkilerdir [18]. Kro-

nik dönem etkiler ise tedaviyi takiben 6 ay son-
ra ortaya çıkıp genellikle progresif gidişli ve 
geri dönüşümsüz etkilerdir. Kronik dönemde 
subkortikal U fibrillerinin korunduğu perivent-
riküler beyaz cevher sinyal artışları ile birlikte 
volum kaybı izlenebilir (Resim 13). Patolojisi 
multifaktoriyel olup gliozis, demyelinizasyon, 
vasküler patolojiler (hyalinizasyon, luminal 
daralma, trombozis, kanama, fibrinoid vasku-
ler nekroz) ve beyaz cevherde nekroz gelişimi 
gibi süreçler bildirilmiştir. Kronik LE riski RT 
dozu ve RT’ye maruz kalan beyin volumu ile 
ilişkili olup 24 Gy üzeri tüm beyin ışınlanma-

Resim 12. A-D. 9 yaş burkitt lenfoma tanılı olguda FLAIR imajlarda posterior periventriküler derin 
beyaz cevherde sinyal artışları (A) ve eşlik eden DAG’ de hiperintens (B, C), ADC haritalamasında 
hipointens (D) ve tedaviye sekonder geliştiği düşünülen difüzyon kısıtlaması izlenmektedir. 
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sı durumunda risk artmaktadır [18]. Özellikle 
supratentoriyal bölgeye fokal radyasyon maru-
ziyeti de riski arttırmaktadır. RT alan olgularda 
frontal bölgenin LE oluşumu açısından daha 
hassas olduğu bildirilmiştir. Ayrıca küçük yaş 
olgularda, şant gerektiren hidrosefali olgula-
rında ve eş zamanlı kemoterapi alan (özellikle 
MTX) olgularda risk artmaktadır. Günümüzde 
RT toksik etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte 
ALL olgularında KRT uygulamasının ve SSS 
tümörlerinde RT uygulamalarının kullanımı 
azalmış olup buna sekonder LE insidansının 
pediatrik olgularda ilerleyen yıllarda azalacağı 
düşünülmektedir [18]. 

Nörotoksik İlaçlar 

Vigabatrin özellikle infantil spasm tedavisin-
de kullanılan antiepileptik ilaç olup MRG’de 
özellikle talamus, anterior komissur, globus 
pallidus, dentate nukleus, beyin sapı ve korpus 
kallozum düzeyinde sinyal artışları ve difüz-
yon kısıtlaması izlenebilir. Bilateral talamus 
tutulumu önemli bulgusudur. Bulgular ilacın 
kesilmesini takiben geri dönüşümlüdür. 12 yaş 
altı olgular ve yüksek doz kullanımı risk faktö-
rüdür [19]. 

Siklosporin A ve takrolismus immunsupre-
sif ajanlar olup nörotoksitite bulguları PRES ile 

benzerlik gösterir. Posterior serebral derin ve sub-
kortikal beyaz cevher düzeyinde vazojenik ödem 
ile uyumlu T2 sinyal artışları izlenir. Oksipital ve 
parietal lob tutulumu sık olup frontal ve temporal 
bölge ve posterior fossa tutulumu olabilir. Difüz-
yon kısıtlaması nadiren izlenebilir [20]. 

Metronidazol antimikrobiyal ilaç olup SSS 
ve BOS’a kolaylıkla penetre olabilir. Uzun sü-
reli kullanımda ve günlük 2 gr ve üzeri doz-
larda nörotoksitite riski artar. Serebellar den-
tat nukleus, korpus kallosum splenium, bazal 
ganglion ve beyin sapı sık etkilenen tutulum 
alanlarıdır. T2 sinyal artışları izlenmekte olup 
DAG genellikle normaldir. Nadiren splenium 
düzeyinde difüzyon kısıtlaması izlenebilir. 
Dentat nukleus tutulumunun spesifik bulgu ol-
duğu bildirilmiştir [21]. 

Üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporin kul-
lanan olgularda ensefalopati nadiren bildirilmiş 
olup böbrek yetmezliği ve öncesinde var olan 
nörolojik hastalıklar ensefalopati oluşumunu 
tetikleyebilmektedir (Resim 14). MRG’de se-
rebral ve serebellar volum kaybı izlenebilir. 

İlaç-Madde Ensefalopatisi 

Amfetamin (MDMA, ekstazi), kokain, eroin, 
sentetik kannabinoid gibi maddelerin kulla-
nımına sekonder özellikle adolesan dönemde 

Resim 13. A, B. 7 yaş medulloblastom nedeniyle RT alan olguda bilateral periventriküler beyaz cevherde 
posterior kesimlerde RT tedavisine sekonder gelişen T2 ve FLAIR  hiperintens sinyal artışları (A, B) ve 
volum kaybı izlenmektedir.
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Resim 14. A-E. Hemolitik üremik sendrom ve 
G6PD tanılı 2 yaş erkek olguda seftriakson 
kullanımı sonrası korpus kallozum splenium 
düzeyinde FLAIR hiperintens sinyal artışı (A), 
difüzyon kısıtlaması (B) ve eşlik eden kontrast 
tutulumu (C) izlenmektedir. Ayrıca bilateral 
oksipital ve serebellar beyaz cevher düzeyinde 
FLAIR sinyal artışları (D) ve difüzyon kısıtlaması 
(E) mevcuttur.
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iskemik veya hemorajik enfarkt veya intrak-
raniyal hemoraji bulguları ile ortaya çıkabilir 
(Resim 15). Özellikle genç yetişkin olgularda 
intraserebral hemoraji ayırıcı tanısında mutla-
ka sentetik veya doğal kannabinoid kullanımı 
düşünülmelidir [22]. Kokainler vazospazm 
veya vaskülit oluşturarak veya direkt SSS’ne 
toksik etki ile toksik ensefalopati oluşturabilir. 
MRG’de serebral ödem, akut enfarkt, kanama, 
PRES veya kronik beyaz cevher iskemi bulgu-
ları ile karşımıza çıkabilir [23]. Eroin kullanı-
mında ise serebellar beyaz cevher, sentrum se-
miovale ve internal kapsul düzeyinde T2 sinyal 
artışı izlenebilir. Globus pallidus iskemisine 
yol açabilir. Subkortikal beyaz cevher ve den-
tate nukleuslar genellikle korunur [24]. 
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Sayfa 307
Çocuk yaş olgularda bilateral globus pallidus lokalizasyonunda T1A hiperintensite izlenildiği du-
rumlarda kernikterus, Wilson, NF tip1, hipoksik iskemik ensefalopati ve Leigh hastalıklarının ayı-
rıcı tanıda düşünülmesi gerekir.

Sayfa 309
Neonatal dönemde bilateral parietooksipital bölge tutulumu hipoglisemi açısından önemli ve ka-
rakteristik tutulum alanları olup HİE ve diğer ensefalopatilerden ayırımında önemlidir.

Sayfa 309
Geçici korpus kallozum splenium lezyonları antiepileptik ilaçların kesilmesi, steroid tedavisinin 
ani kesilmesi, hipoglisemi ve enfeksiyonlar (influenza ve Ebstein Barr gibi özellikle viral üst solu-
num yolu enfeksiyonları) sonrası karşımıza çıkabilmektedir.

Sayfa 311
PRES lezyonları parietooksipital bölgeyi tutma eğiliminde olup bunun sebebi posterior vertebro-
baziller vasküler sirkulasyonun sempatik innervasyonunun daha az olmasıdır. Çoğu olguda 1-2 
hafta içerisinde bulgularda gerileme ve tamamen kaybolma izlenir. MRG’de parietooksipital böl-
gede kortikal ve subkortikal yerleşimli bilateral simetrik T2 sinyal artışları izlenir.

Sayfa 320
Özellikle genç yetişkin olgularda intraserebral hemoraji ayırıcı tanısında mutlaka sentetik veya 
doğal kannabinoid kullanımı düşünülmelidir. 
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1. Aşağıdakilerden hangisinin çocuk yaş olgularında bilateral globus pallidus lokalizasyonunda T1
hiperintensite saptandığında ayırıcı tanıda düşünülmemesi gerekir?
a. Wilson hastalığı
b. Nörofibromatozis tip 1
c. Neonatal hipoglisemi
d. Leigh hastalığı
e. Kernikterus

2. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda hipoglisemik ensefalopati bulgularından değildir?
a. Neonatal dönemde olgularda parietooksipital bölge tutulumu tipiktir.
b. Kan glukoz seviyesinin <50 mg/dL olduğu zamanlarda prognoz kötüdür.
c. Kronik dönemde tutulum alanlarında volüm kaybı ve gliozis gelişebilir.
d. Term bebekler preterm bebekler ile karşılaştırıldığında genellikle hipoglisemiye daha dirençlidirler.
e. Hipoglisemiye sekonder geri dönüşümlü korpus kallozum splenium lezyonları gelişebilir.

3. Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Reversible korpus kallozum splenium etiyolojisinde hipoglisemi, antipepileptik ilaç kesilme-

si, viral enfeksiyolar yer almaktadır.
b. PRES lezyonlarının parietooksipital bölgeyi tutma eğiliminde olmasının sebebi posterior ver-

tebrobaziller vasküler sirkulasyonun sempatik innervasyonunun daha az olmasıdır.
c. Reversible korpus kallozum splenium lezyonlarının oluşumunda AVP salınımının rolü olduğu

düşünülmektedir.
d. PRES lezyonları genellikle sitotoksik ödem sonucu gelişmekte olup lezyonlar çoğunlukla di-

füzyon kısıtlaması gösterir.
e. Santral pontin myelinoziste lezyonlar pons santral kesiminde yerleşim göstermekte olup peri-

feral pial ve ventriküler yüzeyler korunur.

4. Aşağıdakilerden hangisi MTX ile ilişkili ensefalopatiler ile ilgili yanlış bilgidir?
a. MTX kullanımı çocuklarda kemoterapi ile ilişkili lökoensefalopatilerin başlıca sebeplerindendir.
b. İntratekal ve intravenöz kullanımlarda LE riski artış gösterir.
c. Bilateral periventriküler ve subkortikal beyaz cevher, beyin sapı ve korpus kallozum splenium

tutulumu olabilir.
d. Eşlik eden RT uygulaması LE riskini azalmaktadır.
e. Nadiren dissemine nekrotizan ensefalopati ile seyir gösterir.

5. Aşağıdakilerden hangisi RT ile ilişkili ensefalopatiler hakkında doğru bilgidir?
a. Kronik dönem etkiler tedaviyi takiben 6 ay sonra ortaya çıkıp genellike progresif gidişli ve

geri dönüşümlü etkilerdir.
b. 24 Gy üzeri tüm beyin ışınlanması durumunda risk artmaktadır.
c. Kronik LE riski RT alan beyin volumu ile ilişkisizdir.
d. Günümüzde ALL olgularında KRT uygulamasının ve SSS tümörlerinde RT uygulamalarının

kullanımı artmaktadır.
e. Kronik dönemde subkortikal U fibrillerinin tutulduğu periventriküler beyaz cevher sinyal ar-

tışları ile birlikte volum kaybı izlenebilir.

Cevaplar: 1c, 2d, 3d, 4d, 5b
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